
УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ УПИТНИКА ТРОМЈЕСЕЧНОГ СТАТИСТИЧКОГ ИСТРАЖИВАЊА 

ЗА САОБРАЋАЈ И СКЛАДИШТЕЊЕ (ПОДРУЧЈЕ H – КД БИХ 2010) 

ОПШТА УПУТСТВА 

Упутством су посебно објашњене ставке из Упитника (по броју ставке из одговарајуће табеле) код којих се из назива ставке не 
види потпун садржај и које би се могле тумачити на више начина.  

У Упитнику се приказују подаци за извјештајно тромјесечје, а не укупни подаци од почетка године до краја извјештајног 
тромјесечја. Вриједносни подаци се исказују у КМ, без децимала. Уколико не располажете евиденцијама на основу којих 
можете попунити податке у Упитнику, потребно је да извршите додатне обрачуне или да урадите најбоље могуће процјене. 

ТАБЕЛА 1  ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ И СУБВЕНЦИЈЕ 

У овој табели се приказују укупни приходи остварени у извјештајном тромјесечју. Подаци о приходу се приказују посебно по 
врстама прихода, односно, по врстама продатих услуга. Приход обухвата фактурисане износе за извршене услуге из дјелатности 
саобраћаја и складиштења у извјештајном тромјесечју, без обзира да ли су фактуре наплаћене или не. Подаци о оствареним 
приходима исказују се у КМ, без ПДВ-а.  

Ставка 1 Приходи од услуга превоза укључује укупне тромјесечне приходе остварене од продаје услуга саобраћаја. Остварени 
приходи укључују фактурисане износе током извјештајног тромјесечја од стране извјештајне јединице и то одговара тржишној 
продаји услуга испоручених трећим лицима. Укључени су сви трошкови који се зарачунавају клијентима (паковање, осигурање, 
и сл.). Приходи од продаје услуга превоза су разврстани на приходе остварене од превоза робе и превоза путника у домаћем и 
међународном саобраћају.  

Ставка 4 Приходи од услуга складиштења укључује приходе остварене као резултат рада складишта и складишних објеката за 
све врсте робе (нпр. силоси за житарице, складишта за мјешовиту робу, расхладна складишта, складишта цистерни, складишта 
роба у слободним зонама, коморе за брзо замрзавање и сл.). 

Ставка 5 Приходи од помоћних дјелатности у саобраћају укључује приходе остварене од услуга вршења дјелатности превозне 
инфраструктуре (услуге аутобуских и жељезничких станица, услуге аеродрома, терминала, тунела, мостова, ријечних и морских 
лука и сл.), агенција за превоз и руковање теретима као и од одржавања цјелокупне превозне опреме, те приходе остварене од 
послова шпедиције и царинског посредовања. 

Ставка 6 Приходи из осталих оперативних дјелатности укључује приходе остварене обављањем дјелатности које према 
класификацији дјелатности КД БиХ 2010 нису саобраћај и складиштење. Ова ставка не укључује финансијске и ванредне 
приходе. 

Ставка 8 Приходи од субвенција укључује субвенције примљене од државе или других јавних органа са циљем утицаја на ниво 
производње или цијена услуга. Субвенције за капитални рачун, те износи који се односе на ослобађања од трошкова социјалног 
осигурања се не укључују. 

ТАБЕЛА 2   БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ОСОБА 

Укупан број запослених укључује сва лица која стварно раде у предузећу, запосленике, као и особе које раде у предузећу али 
нису на платном списку (власници, партнери и неплаћени чланови породице власника), који редовно раде али не примају 
фиксни износ плате за рад који обављају, волонтере; особе које раде изван просторија матичног предузећа (нпр. трговачки 
представници, достављачи, екипе за поправке и одржавање); особе одсутне на краће вријеме ( због болести, породиљског 
боловања, плаћеног одмора и сл.); радници у штрајку; радници који раде скраћено радно вријеме; радници који обављају 
посао код куће; сезонски радници, приправници. Нису укључени радници који су одсутни на неодређено вријеме, радници који 
су ангажовани путем агенција за запошљавање; особе које раде у посматраном предузећу али их је ту послало неко друго 
предузеће (нпр. особе које обављају поправке и одржавање у предузећу за рачун другог предузећа - трошкови њиховог 
ангажовања су дио материјалних трошкова, јер су они радници тих агенција).  

Број запослених особа у дјелатностима саобраћаја и складиштења представља број особа које раде у овој области током 
тромјесечја у јединици за коју се подноси извјештај.  

ТАБЕЛА 3   ОДРАЂЕНИ ЧАСОВИ РАДА, ПЛАТЕ И НАКНАДЕ  

Ставка 1 Укупан број одрађених часова рада у тромјесечју представља укупан број стварно одрађених часова запосленика 
током тромјесечја (редовно радно вријеме, прековремени рад, рад недељом и празницима, рад ноћу, и сл.). Не укључују се 
сати који су плаћени, али нису одрађени због празника, годишњег одмора, боловања и сл.  

Ставка 2 Плате и накнаде запослених особа представља укупне плате које укључују: нето плате, доприносе на терет 
запосленика (доприноси из плата), аконтацију пореза на доходак и накнаде које се третирају као лична примања (топли оброк, 
трошкови превоза на посао, регрес, јубиларне награде, отпремнине и сл.). Не обухватају се доприноси за социјално осигурање 
који терете послодавца (доприноси на плату). 



ТАБЕЛА 4  МЈЕРЕЊЕ ОПТЕРЕЋЕНОСТИ У овој табели се приказује укупно вријеме, изражено у минутама, које је 
утрошено на попуњавање упитника. Сате утрошене за попуњавање упитника треба претворити у минуте.  

НАПОМЕНА:Да бисте приступили основним статистичким стандардима можете користити следећу веб адресу:  
http://www.rzs.rs.ba/Класификације  

https://www.rzs.rs.ba/front/category/341/?left_mi=286&add=286

